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Side 1

Deadline for
leverance

Milepæl

Foreløbig tidsplan – EUD-reform (1/5)
2014

2015

Q4

Q1

Q2

Milepælsbeskrivelse
Q3

Q4

• 1.01 Ekspertgruppen afgiver sine anbefalinger til trivsels- og
virksomhedsmålinger (30-12-2104)

• 1.02 Model for måling af mål 1-3 foreligger (30-12-2014)
• 1.03 Statusredegørelse indeholdende baseline for mål 1 og mål 2 offentliggøres

1. Klare mål
1.01
1.02

1.03

(30-01-2015)

• 1.04 Statusredegørelse indeholdende mål 1 og mål 2 og baselinemåling for mål 3
og mål 4 offentliggøres (30-01-2016)

2. Ungdomsuddannelsesmiljø,
herunder regler om motion og
bevægelse udmøntet, kortlægning af campusmiljøer
gennemført, informationsindsats gennemført og aftale
om udbredelse af DM i Skills
på plads med Danske Regioner

• 2.01 Enighed med Danske Regioner for fremtidig afvikling af DM Skills (01-122.01

2.02

2.03

01-mar-2015

2014)

• 2.02 Evaluering af campusmiljøer gennemført (01-02-2015)
• 2.03 Kampagne gennemført (01-03-2015)

• 3.01 Eux-bekendtgørelse sendes i offentlig høring (ramme- og modelbek.) (033. Nye rammer for og indhold i
grundforløb, herunder
3.01
overgangskrav, er fastlagt og
udmeldt, og modeller for
EUX er udviklet

11-2014)

3.02

3.03

01-feb-2015

• 3.02 Eux-bekendtgørelse udstedt (ramme- og modelbek.) (01-12-2014)
• 3.03 Afsluttet dialog om faglige udvalgs fastsættelse af overgangskrav 2. runde
(modeller omfattende øvrige eud med eux) (01-02-2015)

• 4.01 Frist for faglige udvalgs forslag til nye hovedforløb inkl. EUX,
talentspor, mv. (01-01-2015)

4. Nye hovedforløb er udviklet
og udmeldt

• 4.02 Nye hovedforløb fastsat i nye uddannelsesbekendtgørelser og indtastet i
4.01

4.02

01-apr-2015

ua.dk (01-04-2015)

• 5.01 Enighed med UFM om forståelsen af initiativ 1 (adgang til alle
erhvervsakademiuddannelser pba. en EUD på mindst 3 år) (01-01-2016)

• 5.02 Enighed med UFM om forståelsen af initiativ 2 (sidestilling af EUD-fag
5. Bedre videreuddannelsesmuligheder er udmøntet som
ændringer i UFM’s adgangsbekendtgørelser

med GYM-fag ift. opfyldelse af specifikke adgangskrav), herunder konkrete
5.01 match mellem EUD- og GYM-fag (01-01-2016)
5.02 • 5.03 Enighed med UFM om forståelsen af initiativ 3 (adgang til
5.03 universitetsbacheloruddannelser og til flere professionsbacheloruddannelser),
herunder beslutning om, hvilke erhvervsuddannelser, der giver adgang til
bestemte videregående uddannelser (01-01-2016)
• 5.04 Udmøntning af de tre initiativer i adgangsbek. under UFM (01-03-2016)
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2015

Q4

Q1

Milepælsbeskrivelse
Q2

Q3

Q4

• 6.01. EVA gennemfører workshops til procesunderstøttelse af de faglige udvalgs
udvikling af euv-forløb og definition af standardmeritter (06-11-2014)

• 6.02 Frist for faglige udvalgs forslag til nye standardiserede EUV-hovedforløb og
6. Rammer for og
indhold i EUV hovedforløb er udviklet
og udmeldt

objektive kriterier for standardmerit. (05-01-2015)
6.01

6.02

6.03

• 6.03 Afsluttet dialog om fagl. udvalgs fastsættelse af EUV-hovedforløb (01-02-2015)
• 6.04 Nye EUD-hovedforløb og standardiserede EUV-hovedforløb udmøntet i

6.04

•

uddannelsesbekendtgørelser og indtastet i uddannelsesadministration.dk og ug.dk
(01-04-2015)
6.05 Standardiserede IT-værktøjer til individuel vurdering (01-04-2016)

• 7.01 Kvalitetssikring, rettevejledning mv. ift. optagelsesprøver er udviklet (01-112014)
7. Optagelsesprøver er
udviklet og testet, og
logistisk proces for
optag pba. adgangskrav
tilrettelagt

7.01

7.02

7.03
7.04

01-jul-2015

• 7.02 1. Prøvesæt udsendt (01-03-2015)
• 7.03 Sommerkurser begynder (01-07-2015)
• 7.04 Optagelsesprøver i brug (01-07-2015)

• 8.01 Rammer for indholdet i den valgfrie del i EUD10 og for kommunalbestyrelsens
samarbejde med institutioner, der udbyder EUD (01-11-2014)
8. Rammer for EUD10
og ny 20/20-model er
fastlagt og bekendtgørelse udstedt

8.01
8.02

8.03

8.04

01-aug-2015

• 8.02 Rammer for indholdet i den nye 20/20-model (01-11-2014)
• 8.03 Udstedelse af bekendtgørelse (både EUD10 og ny 20/20-model), så kommuner
•

og institutioner skal kunne nå at udarbejde overenskomster om samarbejdet (31-122014)
8.04 Systemunderstøttelse af løbende opfølgning (på, om kommunerne opretter nok
pladser til den primære målgruppe) testet og klar til brug fra 1. optag (01-08-2015)

• 9.01 Bekendtgørelse om KUU udstedt (31-10-2014)
• 9.02 Udbudsmateriale offentliggøres, herunder information om tilgængelige
9. Ny kombineret
ungdomsuddannelse
(KUU) er udviklet og
udbudsret placeret

administrative systemer (31-10-2014)
9.01
9.02

9.03
9.04
9.05

01-feb-2015

• 9.03 Udbudsplacering af KUU udmeldt (31-01-2015)
• 9.04 Offentliggørelse af udbudsmateriale til ekstern evaluering / følgeforskning af
KUU (01-02-2015)

• 9.05 Leverandør til ekstern evaluering / følgeforskning af KUU er fundet (01-022015)
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• 10.01 Færdiggørelse af analyse, der skal danne udgangspunkt for

•
10. Mere og bedre undervisning,
herunder minimumstimetal
10.01 10.02 10.03 10.04
udmøntet, SIP og LIP afviklet,
læringskonsulenter er ansat og
koncept udviklet, bevilling til
kompetenceudvikling af lærere
er udmøntet samt strategi for
'Den digitale erhvervsskole'
udviklet

10.05 10.07
10.06

•
•
•
•
•
•

udarbejdelsen af den digitale erhvervsuddannelse (delleverance til
strategi) (01-11-2014)
10.02 Informationsbrev til skolerne om udbud i overgangsperioden
2015-2017 (01-11-2014)
10.03 Strategi for den digitale erhvervsuddannelse udarb.(01-01-2015)
10.04 SIP (Skoleudvikling i praksis) 1 afviklet (første ud af 4
kursusforløb )(01-02-2015)
10.05 LIP (Lederudvikling i praksis) igangsat (01-11-2015)
10.06 Indkaldelse af ansøgninger fra erhvervsskolerne om udbud fra
august 2017 (01-11-2015)
10.07 SIP 4 afviklet (sidste kursus i rækken) (01-12-2015)
10.08 Udmelding til skolerne om tildeling af udbud (15-10-2016)

• 11.01 Indledt drøftelser med arbejdsmarkedets parter om balancen
mellem udbud og efterspørgsel efter praktikpladser (17-11-2014)

11. Fortsat indsats for praktikpladser, herunder indledt
11.01 11.04 30-nov-2014
drøftelser med arbejds11.02
markedets parter, rammer for 11.03
styrkelse af uddannelsesgaranti
udmøntet samt ny positivliste
udstedt

• 11.02 Indledt drøftelser med KL og Danske Regioner om koordinering
af det praktikpladsopsøgende arbejde (17-11-2014)

• 11.03 Udmelding om kvoter og uddannelser på positivlisten (17-112014)

• 11.04 Ændring på finanslovsforslag fsva. skolepraktiktaxameter og
praktikpladsopsøgende arbejde (30-11-2014)

• 12.01 Udsendelse af vejledning til lærere om vurdering af eleverne i 8.
klasses personlige og sociale forudsætninger (31-10-2014)

12. Der er gennemført lovgivning
og udstedt bekendtgørelser på 12.01 12.02
vejledningsområdet
12.03

• 12.02 Udsendelse af vejledning til forældre om tilmelding til
12.04 01-jan-2015

ungdomsuddannelser (30-11-2014)

• 12.03 UPV i 8. kl. implementeret i optagelse.dk og klar til brug (01-122014)

• 12.04 Ændringer i ug.dk implementeret og klar til brug (01-01-2015)
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13. IT-understøttelse
udviklet og testet,
herunder optagelse.dk,
EASY-A/P og CØSA, mv.

2014

2015

Q4

Q1

13.01 13.02 13.03
13.04

Q2

13.05
13.06

Q3

Q4

13.07 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14
13.08

13.15

Milepælsbeskrivelse

• 13.08 EASY-A: Optælling af undervisningstimer (elev/lærertid) kan
• 13.01 UG.dk: Integration til optagelse.dk (01-01-2015)
iværksættes (minimumstimetalskrav) (01-06-2015)
• 13.02 Optagelse.dk: Klare adgangskrav 1. udgave. Åbne for ansøgninger (15-01-2015)
• 13.09 EASY-A: Kan håndtere elevtyper i forhold til SU (voksenelever) (01• 13.03 EASY-A: EASY-A : Kan modtage ansøgninger (31-01-2015)
07-2015)
• 13.04 EASY-P: Elevtype kan angives. Aht. EASY-A. EASY-P tilrettet ny
• 13.10 Eplan: Elever udd.plan tilpasses mht. fag (10-07-2015)
indgangsstruktur/nye rammer for og indhold i grundforløb (31-01-2015)
• 13.11 XPRS: EUX i XPRS (01-08-2015)
• 13.05 Eplan: Skolemedarb. kan planlægge undervisningsforløb med fag og
• 13.12 EASY-A: Elevtype indgår i årselevindberetning (15-08-2015)
fagretninger (grundforløb) (01-04-2015)
• 13.13 CØSA: Elevtype indgår i årselevindberetning og tilskudsberegning
• 13.06 EASY-P: Præmietræk. Praktikpladstaksameter, beregning omlagt fsa. ny
indgangsstruktur, elevtype, ophævelse af dimensionering mv. (01-04-2015)
• 13.07 Optagelse.dk: Klare adgangskrav 2. udgave. Webservices (01-06-2015)

(15-09-2015)

• 13.14 EASY-A: Elevtype kan indgå i statistik (DVH) (01-10-2015)
• 13.15 Eplan: Skolemedarb. Kan planlægge undervisningsforløb med fag
(hovedforløb) (01-12-2015)

• 13.16 Eksamensplanlægning for eux understøttes (15-01-2016)
• 13.17 Eplan: Realkompetenceværktøj understøttes (01-04-2016)
• 13.18 EASY-P: LIS. Ledelsesinformation, tilrettet ny indgangsstruktur mv.
(01-07-2016)
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Foreløbig tidsplan for EUD-reform (5/5)
2014
Q2

14.Følgeforskning
for EUD-reformen

2015
Q3

Q4

Q1

2016
Q2

14.01

Q3

Q4

Q1

Milepælsbeskrivelse

Q2

Q3

Q4

14.02

14.01 Delrapport om grundforløb (30 -04-2015 )
14.02 Rapport om grundforløb efter reform, (31-102016 )
14.03 Rapport om grundforløb efter reformen (2802-2017)
14.04. Samlet baseline rapport (31-10-2017)
14.05 Sammenfattende rapport om hovedforløb efter
reformen (31-10-2018)
14.06 Sammenfattende analyse af reformens
virkning (30-11- 2020 )
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